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quando o assunto 
é sEguRança,  
é pREcIso quE os 
tEcIdos sEjam os 
mElhoREs. lInha 
FIRE santanEnsE, 
tEcnologIa a 
sERvIço da vIda.



santanEnsE: 
vocação paRa  
lIdERaR a santanense é 

líder aBsOlUta de 
mercadO em tOda  
a américa latina

a santanEnsE 
EntEndE o sEu tEmpo

a santanense é a empresa líder de mercado em toda 
a américa latina na produção de tecidos profissionais. 
e essa história grandiosa começou como todas as ou-
tras: bem pequena. no início, em 1891, a santanense 
era constituída por apenas 32 teares. Hoje, 120 anos e 
muita ousadia depois, a empresa possui três unidades 
industriais, que oferecem ao mercado 60 milhões de 
metros lineares de tecidos ao ano – cada um deles com 
uma qualidade incomparável. 

ano após ano, a santanense realizou investimentos para 
aumentar a produção, ampliar a linha de produtos e 
renovar seu parque industrial. as inovações técnicas, a 
qualificação constante de seus profissionais e a susten-
tabilidade de seus negócios fazem com que a santanense 
esteja não só completamente preparada para atender 
as demandas do mercado: está à frente delas. 

é assim, com solidez, agilidade e eficiência máxima, 
que a empresa abastece o mercado nacional e inter-
nacional com uma produção diversificada e moderna. 

no século 19, quando a empresa foi fundada, o Brasil aca-
bava de sair do período escravocrata. O país, alimentado 
por cada vez mais transformações, demandava novos 
produtos. assim, o primeiro tecido produzido pelos teares 
da santanense recebeu o nome de “independência”. 
 
a capacidade de perceber as mudanças e adaptar-se 
aos novos tempos é uma característica da santanen-
se, uma das primeiras mil empresas nascidas no país. 
e uma das poucas a sobreviver a tantas modificações 
políticas, econômicas e sociais. 

Foi justamente sua habilidade de antecipar tendências 
e responder prontamente às exigências do mercado 
que levou a santanense ao lugar de destaque que ocu-
pa hoje. Por três anos consecutivos, foi considerada a 
melhor indústria têxtil do Brasil pela revista exame 
maiores e melhores. e é por isso que, mais do que uma 
palavra de ordem, ‘inovar’ é a meta que norteia toda a 
empresa e orienta a sua atuação. 
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laudos emitidos pelos principais laboratórios interna-
cionais   – aitex, Kinetricks e alberta – comprovam que 
a linha Fire santanense atende a todas as normas de 
fogo repentino nFPa 2112 e de arco elétrico nFPa 70e. 

O controle de qualidade é total: as inspeções aconte-
cem em todas as fases do processo, desde a fabricação 
do fio até o acabamento final. cada metro de tecido é 
verificado rolo a rolo e só então é liberado para a co-
mercialização. Periodicamente, o processo ainda é au-
ditado por empresas externas. 

a linha Fire santanense possui o menor percentual de 
queima de 2o e 3o grau e os maiores atPV´s do mer-
cado. e é a única que tem total suporte e assessoria 
técnico comercial no pós-venda.

lInha FIRE: 
supERando as 
noRmas testada na Prática 

sOB as mais seVeras 
cOndições de UsO

detentora de tecnologia proprietária em retardante 
a  chamas, a santanense é a única indústria têxtil da 
américa latina que possui uma linha completa de pro-
dutos destinados a proteção contra o fogo repentino e 
arco elétrico, tanto em tecidos 100% algodão como em 
tecidos mistos: 88% algodão / 12% poliamida e moda 
acrílica| para-aramida. 

O compromisso com a qualidade da santanense vai 
além de satisfazer o consumidor: seu objetivo é pro-
teger a vida dos trabalhadores e garantir a maior se-
gurança possível para cada um deles. a empresa já 
colocou no mercado mais de 3,6 milhões de metros de 
tecidos retardantes a chamas, testados na prática sob 
as mais severas condições de uso. e, o mais importan-
te, sem nenhum sinistro. 

7



9

poRquE EspEcIFIcaR 
santanEnsE?

trabalhadores que estão expostos a riscos de fogo re-
pentino ou arco elétrico podem sofrer acidentes graves –  
e mesmo fatais. Por isso, a segurança oferecida a eles 
deve ser máxima. e é esse tipo de proteção e cuidado que 
a santanense é capaz de fornecer. 

escOlHer santanense 
é ValOrizar a Vida  
dOs traBalHadOres  
e sUas Famílias. 

qualIdadE E pERFoRmancE compRovada, com 
maIs dE 3 mIlhõEs dE mEtRos já vEndIdos.

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08

lIdERança dE mERcado na améRIca latIna;

ExpERIêncIa dEsdE 1891;

lInha complEta dE pRodutos com  
tEcnologIa dE ponta;

supERação das noRmas IntERnacIonaIs;

gaRantIa dE pRotEção duRantE toda  
a vIda útIl da vEstImEnta;

contRolE dE qualIdadE Rolo a Rolo;

conFoRto, lEvEza E duRabIlIdadE máxIma;



solução  
complEta dE 
pRodutos FR

a linha Fire santanense é completa. abrange todas as 
tecnologias do mercado – 100% algodão, 88% algodão /  
12% poliamida e moda acrílica / para-aramida – com 
diferentes gramaturas, para atender a todos os seg-
mentos que necessitem de vestimentas contra fogo. 

Os tecidos estão disponíveis em uma ampla variedade 
de cores, produzidas com corantes indanthren que ga-
rantem a máxima durabilidade da cor. Os tecidos ainda 
possuem proteção efetiva contra os raios solares, blo-
queando as radiações ultravioletas por mais de 12 horas. 

a santanense é a empresa nacional com maior experi-
ência em tecidos Fr, com uma produção sempre mar-
cada pela responsabilidade. assim, leva tranquilidade 
para os trabalhadores e para as empresas. Fire techno, 
Fire comfort, Fire cotton: o investimento correto quan-
do o assunto é segurança.

 
> FIRE tEchno
> FIRE comFoRt 
> FIRE cotton
  
 o InvEstImEnto coRREto  
 quando o assunto  
 é sEguRança.
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tOdas as 
tecnOlOgias
em Uma só 
emPresa
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lInha FIRE 
santanEnsE

a linha Fire tecHnO representa o que há de mais mo-
derno e avançado no desenvolvimento de tecidos Fr. 
Possui fibras que já são sintetizadas com a caracterís-
tica Fr, dispensando acabamentos especiais. Por isso, 
esses tecidos possuem altíssima resistência à chama 
e ao calor, tanto proveniente de arco elétrico como de 
fogo repentino.

apresentam excelente resistência mecânica, pois têm 
em sua composição a fibra de para-aramida, que é 
pelo menos 5 vezes mais resistente que o aço. O con-
forto também é excepcional, devido à sua leveza, à pre-
sença do algodão e ao toque extremamente agradável.

Os tecidos Fire tecHnO foram desenvolvidos pelo se-
tor de engenharia da santanense. são resultado de uma 
longa pesquisa e do trabalho incansável da santanense 
para elevar os padrões mundiais de segurança. a linha 
é 100% nacional e produzida nas unidades fabris em mi-
nas gerais. Ou seja, sua produção e entrega não depen-
dem do inconstante mercado de importação. 

Os tecidos Fire tecHnO são a melhor opção para 
quem procura altíssima proteção ao fogo aliada a im-
batível resistência mecânica. Os tecidos são aprovados 
pelas principais normas internacionais, como nFPa 
70e e nFPa 2112.

FIRE tEchno
pRotEção & tEcnologIa

tecnOlOgia de  
POnta aliandO 
PrOteçãO e 
dUraBilidade

nOssO OBjetiVO é PrOteger a Vida

unIpaR FR
225 g/m²

48% moda acrílica 
37% algodão

15% Para aramida

8,5 cal/cm² 76 % 2 20,5%

atpvtEcIdo haF RIsco * % quEIma**

* nível de risco segundo a nFPa 70e ** Percentual queima 2º e 3º grau segundo a nFPa 2112
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a composição 88% algodão e 12% poliamida confere 
aos tecidos Fire cOmFOrt uma combinação perfeita: 
maior durabilidade e resistência, mas com muita le-
veza. e isso tudo garantindo proteção e segurança ao 
trabalhador. O algodão utilizado possui altíssima qua-
lidade, o que proporciona um toque suave ao produto. 
além disso, os tecidos Fire cOmFOrt possuem a me-
nor gramatura do mercado em tecidos 88|12, levando 
o máximo conforto aos usuários. 

Os tecidos Fire cOmFOrt são 100% nacionais, ou 
seja, a santanense garante toda a logística da produ-
ção à entrega. não há riscos de desabastecimento do 
mercado nem processos burocráticos e lentos relacio-
nados à importação.  

a linha Fire cOmFOrt possui aprovação nas princi-
pais normas internacionais, tanto na normativa ameri-
cana (astm) como na europeia (isO), e está totalmente 
aprovada pelas novas exigências do ministério do tra-
balho para comercialização de tecidos Fr.

a tecnologia proprietária utilizada é exclusiva santanense, 
resultado de um árduo trabalho de desenvolvimento do 
setor de engenharia e tecnologia, em parceria com ins-
tituições de pesquisa em todo o mundo.

FIRE comFoRt 
pRotEção & conFoRto

cOnFOrtO e leVeza 
em Uma cOmBinaçãO 
PerFeita de algOdãO 
e POliamida

unIsaFE FR
230 g/m²

88% algodão
12% Poliamida

9,0 cal/cm² 76 % 2 14,2%

atpvtEcIdo haF RIsco * % quEIma**

* nível de risco segundo a nFPa 70e ** Percentual queima 2º e 3º grau segundo a nFPa 2112
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ligaçãO qUímica 
nanOtecnOlógica 
garantindO 
PrOteçãO POr tOda 
Vida útil dO UniFOrme 

a linha Fire cOttOn apresenta a melhor proteção 
contra fogo do mercado, pela forte ligação quími-
ca entre o algodão e os agentes químicos utiliza-
dos. seus tecidos são uma ótima opção para quem 
procura confiabilidade, segurança e um excelente 
custo-benefício.
 
disponível em 3 gramaturas, os tecidos Fire cOttOn 
oferecem ótimo conforto térmico ao usuário, já que o 
algodão não perde suas características de conforto 
após o tratamento. O material respira – ou seja, per-
mite a passagem de ar entre as fibras – e tem excep-
cional absorção de umidade. 

Os tecidos Fire cOttOn possuem altíssima resis-
tência, prolongada durabilidade e demandam apenas 
alguns cuidados básicos na lavagem e conservação. 
além disso, não provocam alergia ou irritação dos 
olhos ou da pele. 

Os equipamentos customizados e a tecnologia pro-
prietária, totalmente desenvolvida pelo setor de enge-
nharia da santanense, garantem um método produtivo 
exclusivo e único em todo o mundo. O desenvolvimento 
dessa tecnologia durou cerca de 5 anos, resultando em 
tecidos mais leves, mais resistentes e com maior pro-
teção contra fogo.

após ser tratado quimicamente, o algodão nunca mais 
perde sua característica retardante à chama. a tecnolo-
gia consiste em não permitir que o algodão libere gases 
comburentes durante a queima, o que daria maior poder 
de propagação ao fogo. Para evitar o surgimento desses 
gases, forçamos uma ligação química nanotecnológica 
entre a fibra de algodão (celulose) e o fósforo organomo-
dificado (responsável pelo efeito Fr).

Uma vez realizada, essa ligação química nunca mais 
poderá ser desfeita por completo.

FIRE cotton 
pRotEção máxIma

unIFoRtE FR
270 g/m ²

100% algodão
11,3 cal/cm²

10,8 cal/cm²

21,7 cal/cm²

80,6%

80,4%

88,8%

2

2

2

14,6%

10,1%

5,0%

unIcompany FR
300 g/m²

100% algodão

actIon dEnIm FR
440 g/m²

100% algodão

atpvtEcIdo haF RIsco * % quEIma**

* nível de risco segundo a nFPa 70e ** Percentual queima 2º e 3º grau segundo a nFPa 2112



19a últIma 
palavRa Em  
FR tecnOlOgia de POnta 

Para gerar O melHOr 
tecidO Fire dO Brasil

Preocupada com a confiabilidade e qualidade de seus 
tecidos retardantes a chamas, a santanense inaugu-
rou, em 2011, uma unidade fabril totalmente dedicada 
à produção da linha Fire. 

a unidade, sediada em itaúna-mg, possui maquinários 
de última geração. sua equipe de engenheiros é exclusi-
va e totalmente especializada em tecidos Fr e os colabo-
radores estão devidamente treinados para a complexida-
de da produção desses tecidos. 

O laboratório de controle de qualidade conta com equi-
pamentos de ponta que mensuram todos os itens vitais 
para um bom tecido Fr – seja a flamabilidade, a resis-
tência, o encolhimento ou a solidez de cor.

Para a santanense, não basta ter a melhor tecnologia 
de produção. O controle de qualidade do processo e de 
suas variáveis é essencial para gerar o melhor teci-
do Fire do Brasil. Para isso, todos os lotes de tecido 
Fr produzidos são testados, o que significa um teste 
a cada 100 metros. mensalmente, são mais de 7.500 
ensaios de qualidade nos tecidos.

todo esse cuidado com a confiabilidade resultou em 
mais de 3,6 milhões de metros de tecidos Fr já comer-
cializados, sem nenhuma reclamação de sinistro. esta 
é a prova, sob as mais severas condições, da constân-
cia e garantia total de qualidade santanense.



pRotEção 
contRa o aRco 
ElétRIco tOda a linHa  

Fire santanense 
atende aO níVel 2  
de PrOteçãO

todo movimento de cargas elétricas gera um campo 
elétrico. nas atividades em circuitos energizados, esse 
acúmulo de cargas elétricas acontece de maneira invo-
luntária e inesperada. quando a intensidade do campo 
elétrico ultrapassa a rigidez dielétrica do ar, este deixa 
de ser um isolante e torna-se um condutor, permitindo  
a passagem de corrente elétrica através dele. 

neste momento, ocorre um arco elétrico, que libe-
ra altíssima energia em um curto espaço de tempo – 
10.000ºc em menos de 1 segundo.

ao contrário do que muitos acreditam, a proteção contra 
o arco elétrico não é necessária somente em eletricitá-
rias e concessionárias de energia. todo trabalhador que 
exerce atividades com ou perto de equipamentos energi-
zados deve usar uniformes retardantes a chamas.

todos os produtos da linha Fire santanense atendem 
ao nível 2 de proteção contra o arco elétrico com ape-
nas uma camada, segundo a nFPa 70e. níveis 3 e 4 
podem ser obtidos com mais camadas.

21



tamBém POdemOs cOmParar a linHa Fire tecHnO e Fire 

cOmFOrt  cOm Os tecidOs mistOs imPOrtadOs. OBserVa-se,  

mais Uma Vez, qUe Os tecidOs santanense POssUem eleVada 

eFicácia em PrOteçãO cOntra O arcO elétricO.
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FIRE tEchno & FIRE comFoRt santanEnsE – atpv 
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unIsaFE FR

9,0 8,5

unIpaR FR aRamIda ImpoRtado

6,7

8,7

88|12 co/pa ImpoRtado

O atPV é Um dOs mais eFicientes ParâmetrOs de cOmParaçãO  

de tecidOs Fr. neste qUesitO, a PerFOrmance da linHa 

Fire cOttOn santanense cOmParada aOs tecidOs mistOs 

imPOrtadOs é imBatíVel, cOmO POde ser VistO aBaixO:

FIRE cotton santanEnsE – atpv 
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actIon dEnIm FR
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FIRE cotton

FIRE tEchno
FIRE comFoRt



FoRam utIlIzadas tRês 
dIFEREntEs condIçõEs dE tEstE 

pRotEção 
contRa Fogo 
REpEntIno santanense 

sUPera as 
nOrmas e eleVa 
O PadrãO

segundo a nFPa (national Fire Protection association), 
o fogo repentino é um rápido deslocamento de chamas 
em ambientes onde coexistem ar e combustível, ge-
rando uma explosão. esta explosão costuma gerar um 
fluxo de calor de  2,0 cal/cm², ou seja, tem menor in-
tensidade quando comparada ao arco elétrico. Porém, 
normalmente, o fogo repentino dura de 3 a 4 segundos, 
o que configura uma duração elevada de chama.

a proteção contra fogo repentino é necessária em em-
presas de gás e óleo, plataformas off shore, metalúrgi-
cas, siderúrgicas, indústrias químicas e em atividades 
em que há possibilidade de explosão.

todos os produtos da linha Fire santanense atendem 
as exigências para vestimentas contra fogo repentino. 
Para demonstrar a qualidade da linha Fire santanense 
e compará-la com produtos concorrentes, realizou-se 
um estudo detalhado e aprofundado. Uma série de en-
saios em manequim instrumentado foi feita no labora-
tório espanhol aitex.

condIção 1 
POtência nOrmal, cHama e gás cOm  
3 segUndOs de dUraçãO; 

condIção 2
POtência maiOr de cHama, cOm gás atiVadO  
até O temPO de 3.6 segUndOs;

condIção 3
dUPlO disParO de POtência de cHama nOrmal; 

na condição de ensaios 1, os tecidos foram submetidos 
aos parâmetros exigidos pela norma nFPa 2112. Ou seja, 
este é o ensaio obrigatório para a aprovação do tecido ou 
não para utilização em vestimentas de proteção térmica 
contra fogo repentino. Os resultados apontam que os teci-
dos Fire cotton santanense são infinitamente superiores 
em nível de proteção, quando comparados aos tecidos 
mistos importados.
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aRamIda ImpoRtado
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pERcEntual dE quEIma dE 2º E 3º gRau

istO POde ser ainda melHOr VistO nas taBelas segUintes,  

Onde as áreas amarelas e VermelHas mOstram 

resPectiVamente as áreas qUe sOFreram qUeimadUras  

de 2º e 3º graU.

FIRE cotton 
3 sEgundos

unIFoRtE FR

quEImaduRa dE 2º E 3º gRau

14,6%

noRma utIlIzada

astm F 1930

tEmpo dE duRação da chama

3 segUndOs

tEmpo dE obtEnção dE dados

60 segUndOs

lEgEnda

2º graU 3º graU

ImpoRtado

quEImaduRa dE 2º E 3º gRau

41,0%

noRma utIlIzada

astm F 1930
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noRma utIlIzada

astm F 1930

tEmpo dE duRação da chama

3 segUndOs

tEmpo dE obtEnção dE dados

60 segUndOs

lEgEnda

2º graU 3º graU

88|12 co/pa



29

embora 3 segundos seja o período de tempo estabele-
cido para analisar a performance de tecidos Fr, estu-
dou-se a exposição a tempos ligeiramente superiores a 
este, para gerar um perfil mais completo dos produtos. 

levou-se em consideração que explosões com duração 
de até 4 segundos não são tão improváveis assim. mais 
ainda, a idade do trabalhador pode influenciar muito o 
tempo necessário para escapar de uma explosão de fogo 
repentino: somente 3 segundos podem não ser sufi-
cientes. e, quando o assunto é segurança, a santanense  
vai longe para elevar o padrão do mercado e entregar 
proteção máxima ao trabalhador.

Os resUltadOs OBtidOs Pela cOndiçãO de teste 2 –  

em qUe O gás Fica atiVadO 0,6 segUndOs aPós cessada 

a cHama – mOstram, mais Uma Vez, qUe Os tecidOs Fire 

cOttOn OBtiVeram PerFOrmance mUitO sUPeriOr.

FIRE cotton
3,6 sEgundos
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estUdOU-se tamBém sUBmeter O tecidO 

a dUas exPOsições cOnsecUtiVas. essa 

cOndiçãO 3 é a mais seVera de tOdas.

FIRE cotton
duplo dIspaRo

cOmParOU-se ainda a PerFOrmance das linHas Fire 

tecHnO e Fire cOmFOrt cOm Os tecidOs mistOs imPOrtadOs, 

segUndO Uma cHama incidente de 3 segUndOs e mais Uma 

Vez Os resUltadOs da santanense FOram sUPeriOres:

FIRE tEchno
FIRE comFoRt
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Um ambiente explosivo pode levar o usuário de vesti-
menta Fr a mais de uma exposição à chama, e decidi-
mos testar esta condição no intuito de oferecer a nos-
sos clientes proteção máxima. 

Uma vestimenta que se desintegra após a primeira ex-
posição ao fogo pode levar seu usuário à morte, caso 
ele seja submetido a uma nova explosão.

Os resultados dos testes foram surpreendentes e pro-
varam de maneira irrefutável a qualidade superior da 
linha Fire cotton santanense.
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santanEnsE: tEcnologIa 
a sERvIço da vIda



33pRotEção 
contRa o mEtal  
líquIdo UniPOwer: PrOteçãO 

máxima aliada aO 
cOnFOrtO térmicO  
dO UsUáriO

O ambiente de trabalho nas indústrias de siderurgia e 
metalurgia pode ser extremamente agressivo, devido ao 
calor radiante e aos respingos de metal fundido. metais 
como o ferro possuem um ponto de fusão (temperatura 
de derretimento do material) maior que 1000ºc e libe-
ram uma quantidade considerável de calor. todos esses 
elementos oferecem grandes riscos aos trabalhadores, 
que devem utilizar ePis apropriados.

as Vestimentas cOntra metal FUndidO  
deVem exercer algUmas FUnções Básicas:

eVitar a Passagem excessiVa de calOr  
dO amBiente Para O cOrPO;

ser imPermeáVel aO metal FUndidO, OU seja, 
nãO Permitir a Passagem dO mesmO atraVés 
da Vestimenta;

nãO Permitir qUe Haja PrOPagaçãO de cHama 
deVidO aO cOntatO cOm O metal líqUidO.

sempre pensando em uma proteção eficaz para os 
trabalhadores, a santanense desenvolveu o Unipower 
metal líquido, tecido ideal para vestimentas contra 
metal fundido, que alia proteção máxima ao conforto 
térmico do usuário.

sua estrutura termo resistente composta de fios de alta 
resistência a elevadas temperaturas bloqueia o fluxo 
dos metais fundidos, repelindo o metal superaquecido 
e inibindo a ignição do fogo. O Unipower está de acordo 
com as normas isO 11611 e isO 11612, protegendo con-
tra respingos e projeções de metal fundido.
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35consERvação  
& manutEnção

pRocEdImEntos  
dE lavagEm
é imPOrtante laVar as Vestimentas Fr seParadas  
das demais Peças, eVitandO cOntaminaçãO de FiBras;

VeriFiqUe BOlsOs, aBra tOdOs Os BOtões,  
leVante O cOlarinHO;

nãO sOBrecarregUe a máqUina, Utilize-a semPre  
em sUa caPacidade nOrmal;

Utilize níVel cOrretO de ágUa na laVagem,  
eVitandO encOlHimentO excessiVO;

temPeratUra máxima da ágUa de 70ºc;

nãO Utilizar saBãO em Barra, POis resídUOs de sOda cáUstica 
cOmPrOmetem a PrOteçãO térmica da Peça;

nUnca Utilize PrOdUtOs clOradOs dUrante a laVagem,  
POis issO cOmPrOmete a resistência e PrOVOca O sUrgimentO  
de OdOres desagradáVeis;

nãO Utilize amaciantes a Base de clOrO, POis a Permanência 
desses cOmPOstOs na Peça diminUi a PrOteçãO térmica.

pRocEdImEntos  
dE sEcagEm
Para aUmentar a dUraBilidade da cOr  
dO UniFOrme, eVite a secagem aO sOl;

a temPeratUra de secagem nãO deVe 
UltraPassar 70ºc;

nUnca retirar as rOUPas cOmPletamente 
secas da secadeira, POis issO POtencializa 
O encOlHimentO excessiVO.

pRocEdImEntos 
dE passadoRIa
temPeratUra máxima dO FerrO de 110 º c;

nUnca Passe O FerrO sOBre estamPas, 
BOrdadOs e/OU Faixas reFletiVas;
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compRomIsso 
total com a 
sEguRança

Quando se fala em proteção contra o fogo, o assunto é 
o mais sério possível: a vida de muita gente. Por isso, é 
essencial que o tecido escolhido por sua empresa não 
só cumpra todas as normas, mas supere cada uma 
delas. É fundamental que os tecidos sejam de ponta, 
testados incontáveis vezes e que garantam nada menos 
que a proteção total. É preciso que os tecidos sejam os 
melhores. E os melhores, só a Santanense tem. 

ESPEcifiQuE SantanEnSE.

“Raquel Muñoz, como responsable del Área de Innovación 
de Aitex expongo que una vez analizados en nuestro labo-
ratorio los tejidos ignifugos fabricados por COMPANHIA 
DE TECIDOS SANTANENSE, esos ofrecen una protección 
suficiente para cubrir un riesgo térmico producido por un 
arco eléctrico de categoria 2 según norma NFPA 70E., a la 
vez que el propio confort de suavidad y transpirabilidad que 
conlleva un tejido de algodón. Igualmente presentan pro-
tección frente a fuego repentino apta para el cumplimiento 
de la norma NFPA 2112:2012”. 

O programa Confecções TopFire SANTANENSE é a 
união de diversas confecções espalhadas em pontos 
estratégicos pelo Brasil com especialização em unifor-
mes contra fogo repentino e arco elétrico.

Este programa visa principalmente ao comprome-
timento e à garantia de todas as normas da cadeia 
produtiva, desde a produção do tecido até o uniforme 
confeccionado, para oferecer ao mercado produtos e 
serviços diferenciados, com alta qualidade, conforto e 
segurança com custos minimizados.

Estar no Programa Confecções TopFire Santanense re-
presenta fazer parte de uma parceria de sucesso, com 
profissionais qualificados em prol de um mesmo obje-
tivo: fornecer continuamente vestimentas de proteção 
individual com qualidade e segurança, assegurada pela 
credibilidade de uma empresa centenária e líder de 
mercado - Santanense.

Saiba maiS Sobre 
eSte Programa e 
conheça quaiS São 
eStaS confecçõeS 
eSPecializadaS em 
veStimentaS de 
Proteção que levam 
o Selo confecçõeS 
toPfire SantanenSe

conFEcçõEs topFIRE santanEnsE
www.santanEnsE.com.bR/woRkwEaR
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dePOimentO –  
raqUel mUñOz –
área de inOVaçãO
da aitex
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consultoREsunIFoRmIzacao.cts@santanEnsE.com.bR
tEl.: 31 . 2129.9841 / 31 . 2129.9961
www.santanEnsE.com.bR/woRkwEaR
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